
Divendres, 1 d'agost de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

ANUNCI

L’Alcalde de Barcelona per Decrets de data 7 i 10 de juliol de 2014 ha resol:

I. DESESTIMAR les al·legacions formulades per la Sra. Sara Jaurrieta Guarner en representació del Grup Municipal 
Socialista  a l’Ajuntament  de Barcelona i  per  la  Sra.  Isabel  Ribas Seix  en  nom del  Grup  Municipal  d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (IC-EUiA) respecte al Decret de l’Alcaldia de data 30 d’abril de 2014 i  
rectificat pel Decret de 21 de maig de 2014, pel qual s’aprova inicialment la regulació i les funcions de la Comissió 
Tècnica d’Establiments Emblemàtics i Singulars, de conformitat amb la mesura de govern anomenada Pla específic de 
protecció i suport als establiments emblemàtics, basant-se en els motius exposats a l’informe de la Gerència de l’Institut  
Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de 4 de juliol de 2014, que consta en l'expedient i que es dóna per 
reproduït en l’informe proposta.

II. ESTIMAR l’al·legació formulada pel Sr. Àlex Mestre en qualitat de president de l’Associació de Propietaris de Locals 
Comercials de Barcelona respecte al Decret de l’Alcaldia de data 30 d’abril de 2014 i rectificat pel Decret de 21 de maig 
de 2014, pel qual s’aprova inicialment la regulació i les funcions de la Comissió Tècnica d’Establiments Emblemàtics i 
Singulars, basant-se en els motius que consten a l’informe de la Gerència de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida de 4 de juliol de 2014, que consta en l'expedient i que es dóna per reproduït en l’informe proposta. En 
aquest sentit, s’aprova modificar-ne l’article 4 sobre la composició de la Comissió Tècnica amb la redacció que figura en 
el text del Decret de l’Alcaldia, annex en aquesta proposta d’acord.

III.  APROVAR DEFINITIVAMENT la  regulació  i  les  funcions  de  la  Comissió  Tècnica d’Establiments  Emblemàtics  i 
Singulars, segons el text que consta com a annex en aquest informe proposta.

IV. NOTIFICAR el present acord a les persones que han presentat les al·legacions durant el tràmit d’informació pública.

V. PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Barcelona, 8 de juliol de 2014
La secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, Pilar Figueras

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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